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சீசர 
சாெவஸ



சீசர்சாெவஸ,்அவர் எடாவா்வ வ�்்�  �்்�மர,்

க�ேபாரமனிாவனி்36்பள்னக்னி்பின�்ார.்அவரா்ெபறே்ார்

�ல�்ெபிரர்்ெத சனக�-அெதான க்ெ்ாானலா்ரகள.்அவரகள,்

வனை்சசச  ்ஏற்ப�்க�ஃேபாரமனிாவன�்பிேவவ் டடக்  ்

ேவைல காக ் �ெபிரர்ாரகள.் �வெபா�ி்க�மதாக் ைாழ்்

ேபா்னச�,்அவரக்  ்தனக  ை்ர்்ச�ப்ேத்ெகா� கவபஎடா.்

அை் ெகாா�,்அவரக்ா் ��பழ்னற ழ்ே்ைவிாம்் ண�்

தறவ�் ைடகை் ்கட்வாடக்்�ிவனிைல.

்மா்சக்ஊானிரக்ன�்்னைலைதகை்்ேத�ப�ழ்் ்�்

சாெவஸவன��பனிா்ஆசசானிதில.்அவர்அவரக்  ்ஆடகனல�்

கறவ ெகா�ழ்ார.்்டக்ா்ாிர� ே்ாயர்்வாழ ைக்்ை்ைி்

ேத�ப�ழ்்ேவா�ி்ே்ைவின�வபை்்அ்ன�வழ்னமார.்

கைடசனிாக,்்னராஎைசவ்ப்ன  �்ெ்ாானலா்ரகள்லாான ஓஎ�மரகள,்

கைரேிார�்வசன  �்த கள்தறவ�்கைட காரரகள்அைமவ��்

ஒ�வக�்்னிாிதாம்ஊ்னிழ்னறகாக்ேவைல்னவழ்�்

ேதறெகாாடேபாா்சீசர்சாெவஸ்அவரகை்்வான்டழ்னமார.்
அ்மாி,்சீசர்சாெவவ�்ெபி��்பணனி�்அெதான கா்்ாவா�்

்� ்அ்னிவபஎ�� கன்ா.

�ழ்பனரா�ேசேர்ச�க்பனரசசனைமக்னி்தனக��்ஆாதாம்

�ான்ச�,்�ல�்ெபிரர்்ெ்ாானலா்ரக்ன�்தீா் ாைதிாம்

 ர க்�் ைடிவர.் ாசசனிஎ��்அவரக்ன�்்ைலவைரவ்

பற்னி்்அவ�ைடி்கை்்்தா்வ்தாம்்ாஎ�ி,் �ம்�்பல்

ப ்னக்னி்தனக��்ேதாசதாம்ஏழைத் ள்ா் �்்்தா்�ான்ைல்

வ்ரகன்ா்.



அானேசாமாவன�்ிதா்அ�கனசள்் லரர்்

பாைலவமழை்் ானி�்்எெடானழா ்

ெகாா��ர்ா.்அட ்ேஜாஷுவா்தரடகள்  �்

்எகள்்னை்ர்் ிரதாம்கள்னசெச�கள்

அைத்னிாம்ே்ாற்்ைடி்த கை்வ்ேபா�வ்்

தணி்்னலழ்னி்்னறகன�்ம.



ஒ�்காலழ்னி,்சீசர்சாெவஸ,்அவரா்ெபறே்ார்

தறவ�்்ரா்சேகா்ர்சேகா்ானக்ட�் ர்்சன்னி்

பாைணினி்வாழரா்வர்ார.



அவ�  ்பழா்விா்ஆ �வைர,்அவர்ெவவ�்

காிக்னமாி் டாம்்னலழை்்்மா்பா்டக்ாி்

 ணரர்ன�ர்ார.்்மா்பாவ�்ன்ழ்ே்ா�ி்ஊசன்ேபா�வ்

ை்  �் டாம்னசனைிி�்அ்னர்ன�ர்ார.



சீசான�்்ாழ்ா்ெத சனேகாவன��ரா்அெதான காவனற ்
வர்ார.்ெத சனேகாவன��ரா்்�ல�ெபிரர்்தற்்
ெ்ாானலா்ரக்ட�்ேசரரா,்அானேசாமாவன�்

�்�ேபா  ்்னலழ்னி் �ேி்னமாரகள.

்ாழ்ா,்்மா்சன்னி்பாைணின�்கள்னச்

ெச�கை்ி�்தரடகை்ி�்ெவஎ�,்தணி்்னலழை்்

 ாா்்ீரபாயசசனமார.்அட ்அவர்்லா�பா�,்

த காசேசா்�்தறவ�்்�ஸ்ஆகனிவறை்்்ட�்

ெசய்ார.்அவர்தனக��்க�மதாக் ைாழ்ார.





பன�மர,்சீசான�்ெபறே்ார்அே்்பாைணினி்

அ்னகாைலின��ரா் �எ��்வைரினச�் ைாழ்மர.்

�ழ்் ாரை்க்�்அவரக்  ்ேவைலினி்

ஒழ்ாைசிாக் �ர்மர.்ஆர�பழ்னி,்சீச��்சனவ்

 ாரை்க்�்�எ�ேலேி்்டகனமர.்ஆமாி்ேபா்னி்

விை்் எ�ிா�,்அவ��்ஒழ்ாைசிாக் �ர்ார.்அவர்

கை்ெி� க��,்்ாணீர்ெகாா�வர��்ெசய்ார.

சீசான�் ��ப�்்டகள் ண� காம்பினரகை்்

வ்ரழ்மர.்க�்லாக ்காயக்னகள் �ர்ாி்அவறை்்

அவரகள்ிதா்சரை்  ் �ழாசெச�வ்வனற்மர.்

கனைடழ்்அர்்பணழை் ெகாா�்்சனல்ஆைடகை்்

அவரகள்வாடகனமாரகள.்ஆமாி்சனல் ாரை்கள்

 ்னரகாலழ்னச�்ெவவடகாிக்ட�்்ட க்

ேவா�ின�ர்ா.்ஞாினறவ கனாைதக்னி்ே்வாலிழ்னற ்

ெசிச�ேபாா�்அணனராெகாள்்ிா�  �்்ில்

ஆைடகள் �ர்்னிைல.

சீசான�் ��பழ்னி,் ிேலா�ைடி்ே்ாச�்்

்ைல்�ி�்்கவவபாக் �ர்ா.்ஸபாமனி்தஎ�ேத்

அவரகள்ேபசனமாரகள.்அவர்அெதான காவனி்

பன்ர்ன�ர்ாச�,்அவரகள்ெத சனக�-அெதான க�் �வ்

அைா கவபஎடமர.





சீசர்சன்னிவராக் �ர்ேபாா,்்்அெதான கா்்மா்
தன ர்்சனரததாம்காலகஎடழ்னி் �வப்ாக்்மா்
ெபறே்ாரகள்அ� க�வ்ேபசன ெகாளவை்்ேகஎடார.்
ிதாவனி்சனலர்காயக்ன்வாடக கட்வச்னிறவ்்
 �ர்ாரகள.

1937்ி,்சீசர்பழா்வி்ாக் �ர்ேபாா, ்அவான�்
ெபறே்ார,்அர்வ்பாைணினி் மன் � க்்�ிாா்
 �்ாரகள.்ஒவெவா�்வனவசாினி�்வான்  �்ெபிானி்
அானேசாமா்அர்  ்்பண�்ெசசழ்்ேவா��் �வ்
அவர்வன் கனமாரகள.்அடகண�்வான்ெசசழ்்
்�ிாவனஎடாி,்அவரகள்்டக்ா்்பாைணைி்தா்னல்
அரசாடகழ்னற ்்ன��ப்ஒவபைட க்ேவா��.

சாெவஸ் ��ப�்அர்்வ�ட�்வான்ெசசழாத்�  ்
ேபாாதாம்பண�்ச�பா்ன கவனிைல.்அவரக்ைடி்
அாைட்�எடாரக்�் ே்்்னைலினி்்ா�்
 �ர்ாரகள.்பன�மர்அவரகள்ஆேலாசைம்ேகஎ �்
வன்தாக்கழே்ா� க்ஆிானட�்ெச�்மர.் வரக்  ்
ஆடகனல�்ேபசழ்ெ்ானிாா,்ேதச�,்அவர்ஆடகனல�்
ேபசழெ்ானர்வர் �ப்ாி,் வரக்  ்் ்வ்்�ி�்
 �வ்அவரகள்்னைமழ்ாரகள.

ஆிர்அவரக்  ்
 ்வனடேவ்்னைமழ்ார.



ஆமாி,்வ�ர்ழ் க்வைகினி,்அவரகள்வானகை்்

ெசசழ்னேி்ஆக்ேவா��,் ிைலெிமனி்

அவரகள்ெவ்னேி்்ேவா��,் �பை்ேி்அவர்

்ன��ப��்க்னமார.்அவரக்   ்

ெகா�  த்வனற ்அவானடழ்னி்பண�்

 ிைலெி�வ�்வ�ழ்�்ெ்ானவனழ்ார.



சனல்கால�்த கள்தனக��்வ�ழ்்றவ�்பிரா�்

 �ர்மர.்அவரக்  ் �ம்ெசயிேவா��்

 �வ்ெ்ானிவனிைல.



பன�மர்ெ்ாானலா்ர்
ஒவபர்்ாரர்
 �்ைா கவப�ேவார்
ிதாவனற ்வர்மர.
அவரகள்க�ேபாரமனிாவன�்
ெபானி்பாைணக்  ழ்
ே்ைவிாம்ெ்ாானலா்ரகை்ழ்
ே்�்வர்மர.்ஒ�்
பாைணின��ரா்
தறெ்ா�்னற ்ெச�வ்ப�ழ்ன,்
காயக்னகள்தறவ�்பாடகை்்
ப்னழா ெகா�வப்�்�ல�்
ெப�த்�்பணதீஎட்்�ி�்
 �வ்ஏைா்வனவசாினக்னடழ்னி்
க்னமர.

சீசான�்ெபறே்ார,்்ாடகள்
ேகளவனவபஎடை்வ்பற்னவ்
ேபசன ெகாா��ர்மர.்
ிதாவனி்அவரக்  ் ர்்
ேவைலி�் ிைல் �வ்
அவரக்  ழ்ெ்ானி�.்
அ்மாி்அவரகள்
க�ஃேபாரமனிாவனற ்ெசில்
்��்ெசய்மர.



பன�மர்ேகாைடினி,்ஒ�்்ாள்அவரகள்்டகள்பைாி்
ப� ைககை்ச்்�எ�,்பாழ்னரடகள்தறவ�்வா்னகை் ்
கஎ�் �ழா ெகாாடமர.்தறவ�்ே்ைவிாம்
தற்வறை்்ஒ�்ாக் �ழா ெகாாடமர.்ேதச�,்
்ன�த்ன்சாெவஸ,்அவரா்ைகக்ாி்பன�மனி்அாகனி்
பன�மலாைடகை்ி�்பழ்னரதாக் �ழா்
ைவழா ெகாாடார.்பன�மர,் ைவ்அைமழை்ி�்
்டக்ைடி்பைாி்ஸ��ேப கர்வாகமழ்ன�்ேதி்
கஎ�மர.



அர்்ெபறே்ா��்ஆவ் ாரை்க்�்ேதற ழ்்னைசினி,்
சனல்ைதி்ெ்ாைலவன��  �்ெகாலராேடா்ஆறவ்
பாலழை்்ே்ா கன்காானி்பிணனழ்மர.

ஆறை் ்கடர்ா�்க�ேபாரமனிா் �்ானிி்
பள்ழ்ா கனி் �வேபா�் �வ்அவரக்  ழ்ெ்ானி�.்
அடகன�  �்பாைணகள்தனக��்ெபானிைவ்தறவ�்
ப்ைதிாமைவ.

அவரக்  ்்� �,்பன� �்�எைட்்�ச் கள்
தறவ�் ாரை்க்ட�்தற்்பைாி்காரகள்வர்ம.்
அைமவ��,் வவனடழ்னி்அவரக்ைடி்வாழ ைக்
சன்வபாக்அைதி�் �வ்அவரக்  ச்
ெசாிலவபஎடே்ா்அர்் டழை்்ே்ா கனச்
ெச�வெகாா��ர்மர.



சாெவஸ ��ப�,்்டக்ா்பாைணைி்வனஎ�்
வர்்னி்ேசாகதாக் �ர்ேபாா�்ேவவவன்ழ்னி்
 றசாகதாக��் �ர்மர.்சீசான�்ெபறே்ார,்
அவரக்ைடி் ாரை்கள்ேவைல்ெசயி்ேவா�ி்
அவசனிதனிலா்்அ்வனற ்ேபாாதாம்பணழை்்
ச�பா்னேபா�் �வ்்�பனமார.்அ்மாி,்அவரகள்
பள்ன  ச்ெச�வ்ஆடகனல�் ா்��்ப� க��்
கறவ ெகாளவாரகள் �வ்்னைமழ்மர.்்

சீசர,்அர்்பைாி்ேதாஎடார்காானி்அ்னக் ட�்
 �ழா ெகாள்வனிைல.்அவர்தனக��்சன்னிவராக��,்
 டி்ெத�ர்வராக��் �ர்ார.்ஆமாி,்அவர்்ா �்
ேவைல  ச்ெச�வ்பண�்ச�பா்ன க்்�ி�் �ப்னி்
 வ்னிாக் �ர்ார.்



ஒ�ேவை்,்சனல்காலணனக்�,்்ஒ�்�்னி்சஎைடைிி�்
வாடகலா�.்அவ�ைடி்சஎைட்்ற்னச�்ை்ரா்
வனஎ��ர்ா.்அவரா்சேகா்ரர்ானசசரஎ�  �்காலணனகள்
ே்ைவவபஎடம.்அவரகள்ஒ�்ாக ்கட்ேவைல்ெசயிலா�.

 வ்னினி,்அர்்ஒவபர் காரர் ட ்அவரக்  ்ேவைல்
கனைட  �் �வ்க்னமாேரா்அர்வ்ெபானி்பாைணைி்
வர்ைடர்மர.்அவரகள்்ட வ்றகாம் டழை்்்ற்னச�்
ே்�மர.்ஆமாி்பைாி்தறவ�்ஒேர்ஒ�்அை்ைி ்
ெகாாட்்கரழ்னமாலாம் �ிகை்ேி்பார க்்�ர்ா.்
அைவ்தமன்ரகள்வாா்் ்னிற்் டடகள் �ே்்
 ாணனமர.

பன�மர்அவரகள்ஒ�் �ச ள்ெச�வ்பாரழ்மர.்அா்
 ளே்்ஒ�்் ை்ைிவேபாி்ெகா்னழ்ா.் ளே்் ாாய்
்ீேரா,் ்னிி்அை்ேிா் ிைல.்ஒேர்ஒ�் ானவாி்அ�வ�்
தஎ��் �ர்ா.்

ேசார�றவ�,்வ�ழ்்றவ�் �ர்்அவரகள்கா�  ்
்ன��பன,்ெசயவ்்னிாா்்னைகழா்்ன�்ாரகள.்ஆமாி,்தற்்
 ��பழ்ார்்டகள் டைதக்ட�்ெகாஎடைகக்  ச்
ெசிலழ்ெ்ாடடகனமர.



 வ்னிாக,்்ன�்சாெவஸ,்ஸ � � ேப  க ர ்
ேத��ரா்ப� ைக்்்�ிவறை்்கஎடவனழழ்ார.்்ன�த்ன்
சாெவஸ்பாழ்னரடகை்்ஒ�்அை்  ் �ழாசெச�வ்
ைவழ்ன�ர்ார.்சீசர்ஒ�்வா்னைி் �ழா ்ெகாாடார.்
பாைணின��ர்்ஒ�்் ாாின��ர்்்ாணீைர ்ெகாா�்
வரா்அ�தாவனட�்ெகா�ழ்ார்அவர்.

 ானி�்தை்ர்ேபாா,்அவர் ��ப�்
ஆ்னவேபாின�ர்் ர�் ணைவச்சாவபனஎடமர.்பன�மர்
அவரகள் டாம் �ைசின�்்ைரினி்்டகள்ப� ைககை்்
வனானழ்மர.்அவரகள்பைாி்�எைட்்னைம�்கரர்ப�்
பிர்்்னைலினி்னடக்்ிறசனழ்மர.

அாேவ்�ல�ெபிரர்்ெ்ாானலா்ரக்ட�்சீசான�்
வாழ ைகின�்ெ்ாட கதாக் �ர்ா.்காலவேபா கனி,்
�ல�ெபிரர்்ெ்ாானலா்ரகள்அைமவான�்்னைலைத,்
ேத�ப�வ்ற ்ப்னலாக்ேதாசதாக்தா்னிா.்ெப��பாலாம்
ெ்ாானலா்ரகள்“கமனழ்ெ்ாானலா்ரகள"் �வ்
அைா கவபஎடமர,்ஏெம�்ாி்அவரகள்்ா ்்ாள்
்ாவா�் மனரே்் �ர்ா.்



அவரகள்்ற்னச�்ேசாரவைடரா�்்ா ்
வ�ேிா��் �ர்ாரகள.

காயக்ன,்பா�்அிலா்ப�ழ்ன்ேபா�்ைவ்ப்னழா்
்�  �்வைரினச�்பாைணினேலேி்்டகனின�ர்ாரகள.்

 வ்னினி,்அவரக்ா்ச�ப்�்ெப��பாச�்
வா  வ்னி்னழ்்ற ் ை்வாகேவ் �ர்ா.்ஆமாி்
அவரக்  ்ஆடகனலழ்னி்ேபச்�ிா்்ாி,்ிாராச�்
�கார்ெசயி்்�ிவனிைல.

அவரகள்ெகா�வபை்்வாடகன ெகாா�,்
ஒவபர்்ாரரகள்ெசாிச�் டடக்  ்
ெச�வெகாா��ர்மர.் வப�ிாக்அவவவேபாா்
கனைட  �்அவவைட்ேவைல காக்்அவரகள்வட ேக்
பிணவபஎ�்க�ேபாரமனிாவன�்சா�்ேஜாவா  வன�்
பள்ழ்ா  ்வைர்ெச�வ�்்ன��பனிவாவ�் �ர்மர.



சனலே்ரடக்னி்தக ி்்�்ாக் �ர்்னிைல.்
அவேபாா்ெ்ாானலா்ரகள,்்டகள் ணவனற  கட்
ேபாாதாம்வ�தாண�் எ�ி்னிைல.்அவரகள்்டகள்
கா�  ழ்ே்ைவிாம்ெபஎேராச�்வாடக்்�ிாா்ேபாமா.்
சனல்ே்ரடக்னி்னட வ்ற  கட் ர்் �ைசி�் ிலாா்
அவரகள்்டகள்காரக்னி்அிலா்கடாரடக்னி்னடகனமர.

ஒ�்தைா்்னை்ர்் ்னரகாலழ்னி,்சீசர் ��ப�்ஒ�்
பாலழ்ன�்கீழ்வசனழ்ா.்ஒ�்சதி�்அவவைட  ்பன�,்
அவரகள்ெபஎேராி்கடவாடக்்�ிாதி் �ர்மர.்
அவரகள்அானேசாமாவன��ர்்சனல்் ்வனமரக்னடதன�ரா்
 ்வன்ேகஎ�்க�்ெதா்னமர.்தீ்்ள்்ெ்ாானலா்ரகள்
்காதன��ரா்ெவ்னேி்னிேபாா, ்பாைண் ானைதிா்ர்
தன�சாரழை்ி�்ாா�ழாவனஎடார.்பன�மர,்அர்்
 �்ைடர் ்ெகாஎடைகினி்பல்்ாஎக்  வ்பசனேிா��்
பிர்வாவ�்காழா கனடர்மர.் வ்னினி,்அவரகள்
அடகன�ரா்லாஸ்ஏஏசிஸ்ெச�வ்ேசரவ்ேபாாதாம்
அ்வனற ,்அானேசாமாவன��ரா்் ்வனமரக்ாி்
அ வபவபஎட்பண�்கனைட கவ்ெபற்மர.்





 ைடேி,்்ன�த்ன்சாெவஸ்்மா்கணவைர,்காைர்
்னவழ்ச்ெசாி�்்ா�்ிதா்பாைணினி்பன�மனி்அாகனி்
பன�மலாைடகை்்ெவ்னேி் �ழ்ார.்பன�மர்காான��ரா்
 ்டகன்ெ்�ெ்�கனி்்டரா்அவறை்்வனறகலாமார.்அ்னி்
கனைடழ்்பணழ்னி்சன்னா் ணைவி�்அ�ழ்்பாைணைி்
ெச�்ைடித்வனற ்கா�  ழ்ே்ைவிாம்ெபஎேராைலி�்
வாடகனமர.
 ்னரகாலழ்னி்ேவைலிாஎக்  ்தனக ் ை்ர்்ேவைலேி ்
கனைடழ்ா.்அர்்தா்டக்னி் ாரை்கள்அடேக்பள்ன  ்
ெசிச�்ெபா�எ�்்ன�வா்ர்தறவ�்்ன�த்ன்சாெவஸ்ஒேர்
 டழ்னி்்டக்்ி�்ார.்அவரகள் ணவனறகாக்
 ிலாவன்தாம்ேவைலைிி�்ெசயா்வர்மர.் �வபன �,்
ேவைல்்�வைடர்்காரணழ்னமாி்சனல்்ாஎகள்அிலா்சனல்
வாரடக்  ழ்ா�்ஒ�் டழ்னி்்டகனின� க்்�ர்ா.்
பன�மர,்அவரகள்ேவைல்ே்�் டகாவா்ெசில்ேவா�ி்
கஎடாி�்ஏறபஎடா.

 எடாவா்வ வ�்்�  �்்�,்சீசர,்்தார்��வ்
டச�்பள்னக்னி்ப� க்ே்ரர்ா.்அவர்்மா் � ைகினி்
 �ர்ப�,்சன்னா்ஆடகனலழை்வ்ேப்வை் ்ேகஎ��்கறவ�்
வர்ார.்்டகள்ச�கழ்ன�்தழ்னினி்ஸபாமனி்ெதாான்ேப்�்
�ல�ெபிரர்்ெ்ாானலா்ரக்ன�் ாரை்க்ன�்தீா்பள்ன்
ஆசனானிரகள்ேபா்னி்அ கை் காஎடவனிைல.்



கர்ி்ாணனகை்்அணனி�் ாரை்கள்வனைரவனி்அடகன�ரா்

கன்�பனவன�வாரகள் ம��,்அர்் டழை்்தற்் ாரை்கள்

்ன்வ�வாரகள் �வ�்அவரகள்அ்னர்ன�ர்மர.

சீசர,் ர்்ேகளவன  �்ப்னி்ெ்ானர்�ட�,்்மா்ைகைி்

 ிரழ்ன,்அ்ற ்ப்னல்ன க்வன��பனமார.்ஆமாி்அவர்தனக��்

கசச்்பாவ்ைடிவராக் �ர்ார.்தற்வரகள்அவைரவ்பாரழா்

ஏ்ம�்ெசயவாரகள் �வ்அசச�்ெகாாடார.

பள்ன்்�ர்்பன் ,்சீச��்ானசசர��்ஆற்ன��ரா்

விிக்  ழ்்ாணீர்்ெகாா�்வ��்காிவாினி்தீ�்

பன�வபாரகள.் ர�் ணைவ்சைத க,்அவரகள்பசைச ்க� ்

கீைரகை் ்ெகாா�்வரா்்ாிாானட�்ெகா�வபாரகள..்அவரகள்

 வேபாா�்பசனிடேம் �ர்ாரகள.



அவரகள,்சாைலேிாரடக்னி்கனட  �,் ள�்�்

ெதி�ி்்கரழ்்க�கள்ஒஎடவபஎட்்பைாி்சனகெரஎ்

பா ெகஎ�கை்ி�,்ெதிச�்சவ�தனஎைடகை்ச்்ற்ன்

 �  �் ை்ழ்்ாளகை்ி�்ேசகானழா,் �எ�்பராகள்

ெசய்மர.்பரா்ப்னெமஎ�்ப�ாஎ் ைடைி் எ��ேபாா,்

அவரகள்அை்்ஒ�்சனல்டாலரக்  ்வனறவ,்்டக்  ்

ெட�மனஸ்ஷ  கள்தறவ�் ரா�்சஎைடகை்்

வாடகனெகாாடமர.்அ�வ,்அா்அவரக்  ்ஒ�்

 றசாகதாம்்ாள.்வார் வ்ன்தறவ�்வன�்ை்்்ாஎக்னி,்

அவரகள்்டக்ா்ெபறே்ா�ட�்விிக்னி்ேவைல்

ெசய்மர.



க�ஃேபாரமனிா்பள்ழ்ா  க்னி,்ெவ்ழ்ழே்ாி்
 ைடி்ெத வக�்அிலா்்்த கள்"ஆடகனேலாஸ"் �வ்
அைா கவபஎடமர.்சீசர்ஆடகனேலாஸ்்ெ்ாானலா்ரக்ட�்
ஆடகனலழ்னி்ேபசனமார.்அவரக்னடதன�ரா்அவர,்பிேவவ்
பாைணகள்தறவ�்அவற்ன�்்்லா்னகள்பற்ன்பல்�்னி்
வனஷிடகை்ழ்ெ்ானராெகாாடார.் ர்்பாைணினி்
ேவைல  ச்ெச�்ாி்அவராி்அ்னக்பணதீஎட்்�ி�,் ட ்
அவர்ஏதாற்வபடதாஎடார் �பை்ெிிலா�்
கா�ெகாாடார.்ெ்ாானலா்ரகள்வாழவ்றகாம்�எ�வச்ன்
 ட ்ேதாசதாமா் �பாவ்பற்னி�்அவர்அ்னரா்
ெகாாடார.

சீசர் ர்் ிலாவறை்ி�்்�்ெபறே்ாரக்  ்
வன் கனமார.்ெத வேகாவன��ரா்வர்்தற்்ெத சனக�-
அெதான க்ெ்ாானலா்ரகள் ��படக்  �,்�்னி்
 ��படக்  �்கட்அவர்ெ்ானவனழ்ார.்தற்வரக்�,்
அவைரி�்அவரா் ��பழ்னமைரி�்ேபால்ா�பவப�வை்்
அவர்வன��பவனிைல.்

 வ்னினி,்சாெவஸ் ��ப�்்ற்ன்அைலரா்்னானவ்னி்
வனர ்னிைடர்மர.்அவரகள,்ெபானி்பாைணக்  ்
அ�கனேலேி்அைதர்்க�ேபாரமனிாவன�்சா�்ேஜாஸவி,்
ஒ�்சன்னலதைடர்் �ைசினி்்னரர்ரதாக் �ேி்னமார.்அட ்
அவரக்  ்வா கதாக்ேவைல்கனைடழ்ா.்சீசர்
வ்ரர்ேபாா, ்்�் ��பழை்்வனஎ�்ெவ்னேி்ன,்ஒ�்
பாைணினி்ேவைல்ெசயிழ்ெ்ாடடகனமார.



சீசர்்னராஎைசழ்ே்ாஎடடக்னி்ேவைல்ெசயவை்்
வன��பனமார.்வசர்்காலழ்னி்அவர்்னராஎைசழ்ே்ாஎடடக்ன�்

்ீாட்வானைசக்  ்்�ேவ்்டரா்�்னி் ைலகள்ா்னரவை்வ்

பார க்வன��பனமார.்அவர்ேகாைட காலடக்னி் ானி்ஒ்னினி்

்னராஎைச ்ெகாழா கள்வ்ரரா்பாவபை்ி�்காடார.

சனல்வானக்னி,்அா்க�மதாம்பணனிாக் �ர்ா.்ெப��்

்னராஎைச்ெகாழா கள்ெ்ாட �்பர்��்கீழ,்ஒ�்வைக்  கள்

அவ�ைடி்ைகக்னச�்்கழ்னச�்கஎடதாக்ெதாயழ்ம.்

 ழர்ன�ர்்காறவ்�ச்ழ்னண்ைல் ாடா கனிா.்்ீாட்ே்ர�்

 மனரே்்ேவைல்ெசயிேவா�ின�ர்்ாி்அவ�  ்்ா ்

வ�ெி�ழ்ா.

ஆமாி்்னராஎைசழ்ே்ாஎடழ்னி,்சனல்ேவைலகள்வ�ட�்

்ாவா�்்டராெகாா�� கன்ா.்அ்மாி்அவரகள்ஒ�்

ேவைலின��ரா் �ெமா�வ  ்ெசில்ேவா�ி்அவசனி�்

 ிைல.்சீசர்தற்்ேவைலிாஎக்ட�்ஒ�்்காதனி்்டகன்

ேவ்ாேவை்  ் ண�்அ�ர்ன்வர்ார.்ப�வப�ிாக,்அவர்

்னராஎைசகை் ்ைகிாளவ்னச�,்்னராஎைசகை் ்கழ்ானவப்னச�,்

்னராஎைசழே்ாஎடழ்னி்பர்��வ்னச�்தனக��்்ன்ைதிாமவராக்

ஆமார.்�்னிவரகள்ெசயி்்�ிா்்ேவைலகை்ழ்்ா�்ெசயவ்னி்

ெப�ைத்ெகாாடார.

ஆமாி்சீசர்்மா் ாரை்்ப�வ்வவைதைி்த் கவனிைல.்
பல் ாரை்கை் ெகாாட்ெபானி் ��படகள் �ம்�்கட்்

ெ்ானசலாம்அா கைடர்் �ைசக்னி்வாழரா்வர்மர.





்ட வ்ற ்்றேபாா் �வபை்்வனட்ேதலாம்

��கை்ி�,்ச�ப்் ிரைவி�் ானைதிா்ரக்னடழ்னி்ேகஎகச்

ெசிவை்வ்பற்ன்தற்்ெ்ா்னலாரக்னடழ்னி்ேபசலாமார.்ஆமாி,்

ெப��பாலாம்ெ்ாானலா்ரகள்ேவைல்ப்னேபாகனவன��் �வ்

பிர்மர.்அவரகை்்்�பன் ��படக்ன�ர்ம.

அே்்சதிழ்னி,்சீசர்க�ேபாரமனிாவன�்ெடலாேமாவனி்

ெஹல�்ஃேபெபிலா் �்்ெபாைணச்சர்னழ்ார.்சீசர,்
ெ்ாானலா்ரக்ன�்்்ல  காக் �ம்ெசயி்்ி�வ்

ெகாா�� கன்ாேரா்அ்னி்ெஹல�்்�பனைக்ெகாா��ர்ார.்சீசர்
அவேரா�்கா்ி்விவபஎ�்அவைரழ்்ன�தண�்ெசயிாெகாள்்

வன��பனமார.

ஆமாி் ராடா�் லகவ்ேபார்ாவடகனிா,்அ்மாி்சீசர்
கடறபைடினி்ேசரர்ார.்அவர்்மா்்ாஎ�றகாக் ைாவப்னி்

ெப�ைத ்ெகாாடார.்

வன�வபனி் � ைகினி,்ஒ�்்ாள்அவர்ெஹலைம்சர்ன க்

ெடலேமாவனற ்வர்ார.்ெஹலைம்்னைரவபடழ்னற ்அைாழாச்

ெச�்ார.்அரடகனி்அவரகள் எகாரர்்பன் ,் � ைககை்்

காாபன  �்ஒ�வர்வரா,்அவரகள் எகாரர்ன�ர்் டடகள்

"ஆடகனேலா"்த க் காக்ஒா கவபஎடைவ் �்ார.்ேதச�்அவர,்

அவக்ன�வைரி�,்அரடகன�்தவப க�்்ெத வக�-அெதான கரகள்
 எகா��் டழ்னற ்ெசிச�ப�்வற�வழ்னமார.்

சீசர்ஒ�்வ�்ை்ிா்ர்அில.்ெபாாவாக,்அவர்

கமன�ட �,்ெத�ைதிாக��்ேபச க�ிவர.்ஆமாி,்அவர்

ேகாபதைடர்ன�ர்ார.



சீசர்அை்் ்னரழ்ார.்அவர் � ைக்தா்்தவழாவனஎடார.்

அவர்ஒ�்கடறபைடைிச்ேசரர்வர.்அவர்ஓர்அெதான கர.

 வ்னிாக்அவ��்ெஹல �்ெவ்னேி்்ேவா�ி்ாினறவ.

அவர்ெஹலேமா�்ேசரரா்ெவ்னேி்னமார.்அே்்ே்ரழ்னி,்

ேபார்்�ர்ா�,்அவ�ைடி்த க்  ்தானிாை்ி�,்்ீ்னி�்

கனைட க் ராவபகலாக் ைா க்்�ெவ�ழ்ார.

ேபார்்�ர்்பன�மர,்சீசர்ெஹலைம்தணர்ார.்பன�மர,்

சன்னா்கால�,்ஒ�்தணன்ே்ரழ்னற ்ெவவ�்அவபழை்ரா்

ெச�எ  ,்சா�்ேஜாஸ்அ�கனி்ஆவானகாஎ்பாடகள்ப்ன  �்

ேவைலின��ர்ார.

சீசர்ஊ்னி் ிர� ்ேகாான ைக காக்சக்ஊானிரகை்ி�்

்�ேமா�்ேசரழா ெகாள்்்ி�்ார.்ஆமாி்

ெப��பாலாேமார்்டகள் ானைதிா்ரக்  ் �ம்�்்

பிர்மார.் � �்அெதான க் �த க்ிலா்்

ெத வகரகள,் ை்்ெ்ானவனழ்ாி,்ெத வேகாவனற ழ்்ன��ப்
அ வபவபஎ�வன�ேவா�் �பை்் வ்னிாக்்�பனமர.்

ஆமாி,்ெத சனேகாவனி்வாழ ைக்க�ேபாரமனிாவனி்
 �வபை் ்காஎ�ச�்தனக்ேதாசதாக் �ர்ா.



 மேவ,்சீசர்ெத சனக்ேவைலிாஎகள்ஆடகனல�் ா்்

ப� க ்கறவ ்ெகாள்் ாவாக்வ வ�கள்ஏறபா�்

ெசய்ார.்அெதான க் �த க்ாவ்றகாம்ே்ரவனி்அவரகள்

ே்ரசசன்ெப்ேவா��் �வ்வன��பனமார.்பன�மர்அவரகள்

 வவ்�்பிடெகாள்்தாஎடாரகள.

ஒ�்்ாள்ஒ�்ஆடகனேலா,்ஃவெரஎ்ேராஸ,்சா�்

ேஜா்  ்வர்ார.்அவர்சீச�ைடி்ேவைலைிவ்பற்ன்

ேகளவனவபஎ�,்சீசைர்சர்ன க்வன��பனமார.்ஆமாி்சீசர,்
ஆடகனேலாகரக்ாி்ஏதாற்��,்ெகா�ைத  ்ள்ாமார.்

 மேவ்அவர்அவரகை்்்��வ்னிைல.்்ீாட்கால�்சீசர,்
ஃபனெரஎ்ேராைஸச்சர்ன க்தவழாவனஎடார.

ஆமாி் வ்னினி,்சீசர,்ஃவெரஎ்ேராைஸ ்

சர்னழ்ேபாா,்்்ஃவெரஎ்ெ்ாானலா்ரக்  ் ்வ்

வன��பனமார் �ப்னி்ஆசசானிதைடர்ார.்சீசர்
்�பனைகிாின�ர்்வனஷிடகை்்ஃவெரஎ்வனவா்னழ்ார.்
ச�க்ேசைவ்அைதவபனி்அவர்ஒ�்அைதவபா்ராக்

 �ர்ார் �பை்்சீச�  ்வன் கனமார.

சீசர் றசாகதைடர்ார.்ஃவெரஎ்ேராஸ்ச�க்ேசைவ்

அைதவபனறகாக்ேவைல்ெசயி்சீசைர ்ேகஎடேபாா,்சீசர்
 டம�ிாக்ஒவ� ெகாாடார.



சீசர,்பகி்ே்ரடக்னி்ஆவானகாஎ்பாடகை்வ்

ப்ன  �்ேவைல  ்ெச�்ார.்தாைலினி,்அெதான க்

 �த க்ாக்தா்னி்ெத சனக-அெதான கரகை்்அவர்

சர்னழ்ார.்அவரகள்தற்்அெதான க் �த கள்

ேபா�வ்வா க்ன க்ப்ன�்ெசயி�ப�ழ்ெ்ாடரரா்

அவரக்  ்அ்ன�வழ்னமார.் ர்்வானினி்சீசர்
 ரா�்தா்டக்னி்்ா� ்ஆினரழ்னற �்ேதறபஎட்

ெ்ாானலா்ரகை்்ப்ன�்ெசய்ார.



ேவ்ாா்ெ்ாானலா்ரகள்சீசர் �ம்ெசயா ்

ெகாா�� கன்ார் �பை்்்வனைரவனி்�ானரா்ெகாாடமர.்

அவரா்ெசிிகள்ெ்ாானலா்ரகள்தழ்னினி்பனரசசனைமைி்

 ாடா  �் �வ்அஏசனி் ானைதிா்ர்சீசைர்

ேவைலின��ரா்அ வபனவனஎடார.

பன் ்சீசர்்ா்ே்ர்ச�க்ேசைவ்அைதவபனி்

பணன�ானர்ார.் வேபாா்அவர்்தா்ரே்ாவ�்325்டாலர்

ச�பா்னழ்ார.்அா,்அவர்்மா்வாழ ைகினி் ாவைர்

ச�பா்னழ்்னேலேி்அ்னக�.்அவர்பணழ்னற ்் கனிழாவ�்

அ்ன கவனிைல.்அவ�ைடி்பணனினேலேி்அவர்தனக��்ஆரவ�்

ெகாா��ர்ார.

சீசான�்ேவைலக்னி்ஒ�வ்கஎடடகை்்ஏறபா�்

ெசயவ்ா �.்கஎடழை்்வான்டழாவா் வப�் �பா்

அவ�  ழ்ெ்ானிா்்ாி,்அவர் வேபாா�்கவைலிடமன�ர்ார.்

அவர் ாவைர்்மா்க�ழா கை்்சன்வபாக்

ெவ்னவப�ழ் ்கறவ ெகாள்வனிைல.் மேவ்அவர்ஒவெவா�்

்னதனட்�்வாசனழ்ார.்தற்்ேபசசா்ரக்ன�்ேபச்கை்்தன ர்்

கவமழாட�்ேகஎடார.

ப�வப�ிாக்ெ்ாானலா்ரகள்அவரா்ேபசைச்கவமன கழ்

ெ்ாடகனிை்ி�,்அவரா்க�ழா கை்்ஏறவ ெகாளவை்ி�்

காடார.்அவரகள்அவைர்வன��பனமாரகள,்ஏெமமனி்சீசர்

அவரக்ன�்பனரசசனைமக்  ்ெசவனத�ழா்�ானராெகாாடார.்



சீசர,்அர்்்னவவமழ்னி்ேசர்த கை்்ஒவெவாைரி�்

ஊ  வனழ்ார.் ா்தனக��்க�மதாம்காானிதாக் �ர்ா.்

ெ்ாானலா்ரகள்்டகள்ேவைலகை்் ா க்ே்ான��் �வ்

 வேபாா�்பிர்மர.்ெத சனக�்ெ்ாானலா்ரகை்் �ிானைத்

ெபவவ்றகாம்வ வ�க்  ்ெசிலைவவபா்தனக��்க�மதாம்

காானிதாக் �ர்ா.்ெ்ாானலா்ரகள்வ வ�  ச்ெசிவ்ாக்

 வ்னி்னபாரகள,்ஆமாி்பன�மர்�எ�ேலேி்்டகனவன�வாரகள.்

சனலே்ரடக்னி,்சீசர்அவரக்னட�்க�ைதிாக்்டராெகாள்��்ேதச�்

அவர்அவரகை்்"ேகாைாகள"் �வ்்னஎட��்ேவா�ின�ர்ா.

சீசர்தனக��்ெபாவைதினார்ார.்அவ�  ்்வபழ்ன்்ரா்
வி்ன�  �ேபாா்தாரச்1962்ி,்அவர்ச�க்ேசைவ்அைதவபன��ரா்

வனலக்்�ெவ�ழ்ார.் வேபாா்சீச�  �்ெஹல   �்

 ாரை்க்ன�ர்மர.்பன�மர்அவரகள்�ா்ன்தா��்சதெவ்னிாம்

ெடேலாேமா�  ழ்்ன��பன்அட ்ஒ�்பைாி,்சன்னி்�எைட்வாடைக  ்

 �ழா ்ெகாாடாரகள.்அர்்��்தற்்ெத சனக�-அெதான கரகள்
வாழர்்்கரழ்ன�்ேதறகனி் �ர்ா.்ஆடகனேலா கள்்கரழ்ன�்கனா  வ்

ப ்னினி்வாழர்மர.



சீசர்தறவ�்ெஹல�்1200்டாலர்ேசதனழ்ன�ர்மர.்

அை்ைவழா ெகாா�,்�லாேமாவனற ்அ�கனசள்்

சா�்ேஜா கன�்பள்ழ்ா கன�்பாைண்

ெ்ாானலா்ரகை்்ஒ�வப�ழ்��் ்வ��்்னைமழ்மர.்

ெஹல�்்டக்ா் ��பழை்்்டழாவ்றகாக்

விிக்னி்ேவைல  ச்ெச�்ார.்அவவவேபாா,்சீசர்
கட் ானே்ாா��்தாேவைலைிச்ெசய்ார.

அவர்்மா்�்னி்அைதவபனற ்ே்சனி்பாைண்

ெ்ாானலா்ரகள்சடக�்(NFWA)் �வ்ெபிானஎடார.



ஆவ்தா்டக்  ்சீசர்ெவவேவவ்�ல�ெபிரர்்

ெ்ாானலா்ரக்ன�்்காதனற வ்பிணனழ்ார.்ஒவெவா�்்காதனச�்

NFWA்ி்தற்வரகை்ி�் ைண  த்வனற ் றசாகதாம்

ெ்ாானலா்ரகை் ்காடார.

்ர்வ் வவபனமரகை்ச்ேசரழ்வபன�மர,்அவரகே்ா�்ஒ�்

கஎட�்்டழ்ேவா��் �வ்்�ெவ�ழ்ார.்அவ��்அவரா்

ைதழாமர்தா வச�்ேசரரா்ஒ�்ெகா�ைி்வ�வைதழ்மர.்்அா்

சனவவ�்்ன்ழ்ன�்்�வனி்ெவளை்்்ன்்வஎடழ்ன்னற ள்க�வ�்்ன்்

காைக ்ெகாாட ்ெகா�ிா �.்்்ி்கஎடழ்னி,்சீசர்அைமழா்

 வவபன்ரக்  �்்அர்்ெகா�ைி ்காாபனழ்ார.்அவரக்  ்

அா்தனக��்பன�ழ்ன�ர்ா.

ஒவெவா�் ��ப்�்ஒ�்சனவ்ெ்ாைகைி்அ்னழ்ாி,்

அவரக்  ்NFWA் ்வ்்�ி�.்பன�மர்NFWA்த்னைக்கைடகள்

த�ரா்கைடகள,்தறவ�்ெபஎேராி்்னைலிடகை்ழ்ெ்ாடட �,்

 ்�்�ல�்த கள்த�வாம்ெபா�எகை்்வாடக்்�ி�.்

ஆடகனல�்ப� க்அ்னர்ன� கவனிைல் �்்காரணழ்ாி்அவரகள்

ஏதாற்வபஎட்ாி்அவரக்  ் ்வனட்வா க்னஞரகை்்அதரழ்்

்�ி�.் ர்்அைதவ�் வவபனமரக்  ்கட �்ெகா�  �.

்ர்வ் வவபனமரகள்சீசான�்்னஎடழை் ்ேகஎடேபாா,்

அவரகள்தகனழசசனிட�்ைகெகாஎ�வ்பாராஎ�மாரகள.்அர்்

கஎடழ்னற வ்பன் ்ேதச�்பலர்NFWA் �் வவபனமரக்ாக்

ேசரர்ாரகள.



அ�ழ்்��வ்ஆா�க்னி,்்ா�் �ம்ெசயேவ�் �வ்

 வ்னி்னழ்ாேரா்அைமழை்ி�்சீசர்்னை்ேவற்னமார.்அே்்

ே்ரழ்னி,்ேதச�்் கனிதாம்்னஎடடகை்ி�்அவர்வ�வைதழ்ார.

கைடக்னச�்ெ்ாானறசாைலக்னச�்ேவைல்ெசயி�்

ெ்ாானலா்ரக் காம்பாாகாவ�ச்சஎடடகள்் �வபை்்அவர்

அ்னர்ன�ர்ார.்அவரக்  ்்்னிாிதாம்்ஊ்னி�்்ரவபடேவா��,்

ேதச�்்ரதாமவ்பணனச ாச�் � க்ேவா��..

ஆமாி்பாைணினி்ேவைல்ெசயி�்ெ்ாானலா்ரக்  ்

அழ்ைகி்சஎடடகள் ிைல.்அட ்பாைணிாரகள்

்ா�ே்ா�்னழ்மதாக் ை்ர்பஎச்ஊ்னிழை்்வாடகனமாரகள.்

அவரகை்்்னமரே்ாவ�்்ீாட்ே்ர�்ஓயெவ� க்வனடாதி்

ேவைலவாடகனமர.்பாைண் ானைதிா்ரகள்்டகள்

பணனிா்ரக்  ்்ழ்தாமெ்ா�,்வசன  தனடழை் கட்ெகா� க்

ெவா�ி்னிைல.

சீசர் ைவிைமழை்ி�்தாற்்்��்ெசய்ார.்சடக�்

(NFWA) ேபா்னி்வ்ரசசனிைடர்ா�,்்்தற்்ெ்ாானலா்ரக்  ்

கனைட க க�ி் ானைதகை்்வனவசாிழ்ெ்ாானலா்ரக்�்

ேகாான ைகினட்ேவா��் �வ்வன��பனமார.

ஆமாி,்1965்ஆ�்ஆா�ி,்NFWA் �் வவபனமரகள்அிலா்்சனல்

்னராஎைச்அவவைட்ெ்ாானலா்ரகள்ெபாவைதினார்மர.்அவரகள்

அர்்அவவைடவ்ப�வழ்னி்க�்ி்வ�வாய் எட்ேவா��.்

ஏெம�்ாி் ்னரகாலழ்னி்அவரக்  ் ர்்ேவைலி�்

கனைட காா் �பா்அவரக்  ழ்ெ்ானி�.



பல்்னராஎைச்ே்ாஎடடக்னி,்ஒ�்

தணன்ே்ரழ்னற ்1.4்டாலர்

ச�ப்ழை்ி�,்அவவைட்ெசயிவபஎட்

்னராஎைச்ெபஎ�்ஒவெவா�வ  �்25்

ெச�எ�கை்ி�்ேகாானமர.

ெ்ாானலா்ரகள்அச்வழ்னமர:்

"்ாடகள்ேவைல்னவழ்�்ெசயேவா�!்

்ாடகள்ேபாராஎட�்ெசயேவா�!் �்

்னராஎைச,்ே்ாஎடழ்னேலேி்

அாகனவேபா �."

ஆமாி,்ே்ாஎடடக்ன�்

 ானைதிா்ரகள்அவரக்ன�்

ஊ்னிடகை்் ிரழ்்

தவழாவனஎடமர.்அ்மாி்

ெ்ாானலா்ரகள்்னராஎைசழ்

ே்ாஎடடக்ன�்வன்ன�பனி்

வானைசிாக்்ன�்மர.்அவரகள்

"ஸஎைர !"் �வ்கசச�எடமர.்

அவரகள்ஸபாமனி்ெதாானினி்

ஸஎைர ைக்"ெஹிகா"் �வ்்

கசச�எடமர,்அவரகள,்தற்்

ெ்ாானலா்ரக்�்பாைணின��ரா்

ெவ்னேி்ன்்டக்ட�் ைணி்

ேவா��் �வ்வன��பனமர.



சீசர்ஒ�்ெப��்ேவைல்னவழ்ழ்னற ்்ிாராகவனிைல.்
அர்்ே்ரழ்னி்சீசர்87்டாலரகள்தஎ�ேத்ைவழ்ன�ர்ார.்பல்

ெ்ாானலா்ரக்  ்ேவைல்னவழ்ழ்ன�ேபாா்சாவபாஎ�ற ்

பண�்ே்ைவவப��் �வ்அவர்கவைலிற்ார.்ஆமாி,்

அவைரவ்பன�பறவபவரகள்ேவைல்னவழ்ழ்னி் ைணிதாவ்

அவைர்்னரபர்னழ்மர.் வ்னிாக,்சீசர்ஒவ� ெகாாடார.்

அ்�்பன் ்NFWA் வவபனமரகள்ே்ாஎடடக்ன�்அ�கனி்

்ன�வ்"ெஹிக!்ெஹிக!்ஸ�ைர !”் �வ்ேகாஷதனஎடமர.

பல்வாரடக்ாக் ானைதிா்ரக்�்ெ்ாானலா்ரக்�்

ேதா்ிக்னச�,்வனவா்டக்னச�் �பஎடமர.் வ்னிாக,்

 ரா�்ே்ாஎடடக்ன�் ானைதிா்ரகள்ஊ்னி் ிரவனற ்

ஒவ� ெகாாடாரகள.்அர்ழ்ே்ாஎடழ்ெ்ாானலா்ரகள்

ேவைல  ழ்்ன��பனமர.்அ்ற வ்பன் ,்ஒ�்ெபானி்்னராஎைசழ்

ே்ாஎடழ்னி்தறவெதா�்ேவைல்்னவழ்�்ாவடகனிா.



 �்ை்,்சீசர்சாெவேஸ்ெ்ாானலா்ரகள்அைமவ�  தாம்

பனர்ன்ன்னிாக்ேபச்அ த்ன க்ேவா�ெத�வ்ேகாான ைக்

ைவழ்மர.  ானைதிா்ர்அை்்ஏறகவனிைல.்அ்ற ்ப்னலாக,்

அவர்�ர  க்னி்�்னி்ெ்ாானலா்ரகை்்ெத வ ேகாவன��ரா்

அைாழா்வர்ார.்

 ர்்ெத சனகரகள்பனரசசனைமைிவ்பற்ன்அ்னர்ன� கவனிைல.்

அவரக்  ்ஆடகனல�்�ானிவனிைல.்"ெஹிகா"் �்்வாரழை்ைி்

அவரகள்ேகஎடேபாா,்அர்் ழ்னைலைி்�ானரா்ெகாாடார,்

அ்�்பன�மர்ேவைல்னவழ்�்ெ்ாடரர்வா்ன�ர்ா.

அே்்ே்ரழ்னி்சீசர்�காைடர்ார.்அவைரவபற்னி�்
ேவைல்னவழ்ழை்வ்பற்னி�்ெசய்னகள்்ாெடடகனச�்

ெசய்னழ்ாளக்னச�்பழ்னான ைகக்னச�்ெவ்னிாமா.்

ெசய்னகை்வ்ப�ழ்்பல��்சீசான�்ெசி�ி்

்�பன ைக ெகாாடமர.்ஆிரகள,்தர்னானகள,்த்  � கள,்

க�மனிாஸ்னானகள,்தாணவரகள்தறவ�்பலர்சீச�  ் ்வ்

ெடலேமாைவ்அைடர்ாரகள.்க�்டக்  ்அவரகள்

ப்னல்னழ்மர,்கைடகை்்கவமனழா ெகாாடமர.்ேவைல்னவழ்�்

ெசய்்ெ்ாானலா்ரக்  ்அவரகள் ண��,் ்னர்பாமடக்�்

ெகாா�்ெச�்மர.்பலர் ண�,் ைட்தறவ�்பணழை்்அ வபன்

ைவழ்மர.

சீசர்அவரகள்அைமவ�  �்்�்ன்ெ்ானவனழ்ார.்ஆமாி்

 � �்ேவைல்னவழ்�்ெ்ாடரர்ா.்ஒவெவா�்்ா்�்ெடலேமா்

பன்�பஎ�்்னைலைத்ேதாசதைடர்ா.்ேவைல்னவ்ழை்்்� க்

 ர்்ஒ�்வானி�்சீச�  வ்�லவபடவனிைல.



ஒ�்்ாள்சீச�  ்�்னி்ேிாசைம்ஒ�வ்தம்னி் ்னழ்ா.்்ா�்

்ாவா�்பலர்பாைணழ்ெ்ாானலா்ரக்ன�்தீா்அ ்ாப�்

ெகாா�� கன்ாரகள் �்ாி,்ஒ�ேவை்்அவரகள்ேவவ்

வானக்னி் ்வலா�.்அ்ாவா,்பாைண் ானைதிா்ரகள்

ெ்ாானலா்ரக்ட�்சதரச�் எ��்வைரினி்அவரகள்

்னராஎைசைி்வாடகாதி் � க��்– அவறை்வ்�் கணன க��்

– ஒ�காி்ஒவ� ெகாள்லா�.்சீசர்ேவைல்்னவழ்ழ்னி்

 �பஎ�ள்வரக்ன�்்ஒ�்கஎடழை்்கஎ�மார.்அ்னி்அவர்

்மா்�்னி்ேிாசைமைி்அவரக்னட�்ெ்ானவனழ்ார.்

ெ்ாானலா்ரகள்தன ர்் றசாகதைடர்மர.

1968்ஜமவானினி,்்�பா்ெ்ாானலா்ரகள,்ெவவப�எடவபடா்்

ஒ�்பைாி்பள்ன்வாகமழ்னி்்னி்ிார கனற ்ெச�்மர.்தற்்

ெ்ாானலா்ரகள் ை்வ்ேபா�வ்தற்்்கரடக்  ச்ெச�்மர.்

கைட காரரக்னட�்்னராஎைசைி்வனறக்ேவாடாெத�வ்

ேகஎ� ெகாாடமர.்அே்ேபாி,்அவரகள்�கரேவாரக்னட�்

்னராஎைசைி்வாடக்ேவாடாெத�வ்ேகஎ� ெகாாடமர.

ெ்ாானலா்ரகள்ெச�்் டடக்னெலிலா�,்த கள்்ாதாக்

்�வரா்கைடக்ன�்்�்"்னராஎைச்வாடகா்ீரகள“் �்்

ப்ாைககை்்ஏர்ன்ெச�்ார.்�ர ்�ைரவரக்�்்கட் ்வ்

்�வர்மர.்ே்ாஎடடக்னி் �ரா்்னராஎைசகை்்்க�  ்

ெகாா�ெசிவ்ற ்பலர்தவழாவனஎடமர.்ாை்்கழ்

ெ்ாானலா்ரகள,்கடிகடரா்தற்்்ா�க்  ்அ வபவன�ர்்

்னராஎைசைி்கவபிக்னி்ஏற்்தவழாவனஎடமர.



்னராஎைசைி்
வாடகா்ீரகள

்னராஎைசைிவ்
�் கணனவேபா�் 

அ�ழ்்வ�ட�,்�் கணனவ�்்ாஎ��்தற்்ப ்னக்  �்

பரவனிா.்சீசர்தனகதனக்தகனழசசனிைடர்ார.் வ்னிாக,்வனவசாிழ்

ெ்ாானலா்ரக்ன�்பனரசசனைமைி்அெதான க்்ா�்்ாவ்னற �்

ெகாா�்ெசில்ஒ�்�்னி்வானைி ்கா�பன�ழ்்ாக்அவர்

்�பனமார.

சீசர் வேபாா்்�ழ்ர்வி்ன��ர்ார.்அவரா்க�வ�்ே்ாி்
 � �்்�டகவனிைல்தறவ�்அவரா்்�் � �்க�வபாக��்

அடரழ்னிாக��,் �ர்ா.்ஆமாி் வேபாா்அவர்ேசார�றவ�,்

ெத�ரா�் �ர்ார.்பல்ஆா�க்ாக் மனர்ன�ர்வாவ்ேவைல்

ெசய்ா்அவான�்்ாைக்காிவப�ழ்னின�ர்ா.்காி�்வ�்

தன க்ாக் �ர்ா.



ஒ�் ாவாக்்ாபரகள்்ாறசன்்ை்ினி்அவைர் வேபாா்

கவமனழா ெகாாடமர.்கஎடடக்  ்அவர்ெசிச�ேபாா,்

அவ�ைடி்்்்்ாபரகள,்அவர்ப�க்னி்ஏ்��் ்டக��்

 ்வனெசய்மர.்அவர,்அவரக்  ்தனக��்் கனிதாமவர்

 �ப்ாி,் ிேலா��்அவைர்பாாகா க��்்டக்ாி் ி�்்

வைகினி்அவ�  ் ்வனட��்வன��பனமர.

ேபாராஎட�,்ா�ப�்தறவ�்வ�்ஆகனிவற்ன�்காரணதாக,்

சீசர்தனக��்தா்னவனடவனிைல.்அவர் �ம்�்ெத�ைதிாம்

 ரசைடி,்ெபாவைதிாம்்ைலவர.்ஒ�்�் கணனவ�்பற்ன்ஒ�்

ெசய்னழ்ாள்்ன�பானடழ்னி்ேப்வ்ற ் வவ்�்ே்ர�்

 �ழா ெகாளவாேரா்அாேபா�வ்ஒ�்ெ்ாானலா்னினட�்

ேப்வ்ற �,்அவரா்ெசார்வ்பனரசசனைமகள்பற்ன்அவர்

ெ்ானராெகாளவ்ற �் �ழா ்ெகாளவார.்அவ��்அவரா்

 ��ப்�்தற்்ெ்ாானலா்ரகை்்வனட்சன்வபாக்

வாழராவனடவனிைல.

்ா�்சனவவமாக் �ர்்ேபாா் �ர்்்னைலைதைிவனட்

வனவசாி்ெ்ாானலா்ரக்ன�்வாழ ைகினி்ஏறபஎ�ள்்

தாற்டகை் ்கா�்சீசர்தகனழர்ார.் வேபாா்
ெ்ாானலா்ரக்  ்்ில்ஊ்னி�்கனைடகன்ா,்்ில்��கள்

கனைட க்ெபவகன்ாரகள.்த்னி�,்ெ்ாானலா்ரக்  ்ஓய�்ே்ர�்

 ா�.்சனலர்ேவைல  ்வர் ிலாதி்்

ே்ாயவாயவபஎ��ர்ாச�,்்ா்ஊ்னி�்ெபவகன�்மர.்

அவரக்ைடி்பனளை்கள்பள்ன  ச்ெசிகன�்மர.



ஆமாி் வேபாா்சீசர் ்னரகாலழ்னறகாக்வாழகன்ார.்ஒ�்்ாள,்

அெதான க்்ாடா்த�்�்பாைணழ்ெ்ாானலா்ரகை்ி�்்்ாஎ�சள்்

தற்்அைமழா்ெ்ாானலா்ரகை்வேபாி்்டழாெத�வ்அவர்

 வ்னிாக்்��கன்ார.்அா,்பாைணழ்ெ்ாானலா்ரக்ன�்

ெ்ாானறசடகடக்ைடிழ்்ைலவரகள்பாைண் ானைதிா்ரக்ட�்

பனரசசனைமகை்ழ்்ீரழாெகாளவ்றகாம் ானைதைி ்ெகா�  �் �வ்

அவர்்��கன்ார.் ர்் ானைத் வேபாா்அவரக்  ் ிைல.்

அர்்்ாள்வ��்ேபாா,்பாைணழ்ெ்ாானலா்ரகள் மன்

த் கவபஎட்அெதான கரக்ாக் � க்தாஎடாரகள் �வ்சீசர்சாெவஸ்

்�ேபாகன்ார.்

சீசர்சாெவஸ்1993்ி்்மா்66வா்வி்னி் ினானார்ார.




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46

